
3045 م.ك. مج1

فلكالموضوع3045 م.ك. مج1مخطوط رقم

رسالة في قيام األرض في وسط السماء العنوان

ابن سينا ؛ ابوعبداهللا علي بن الحسين ـ 428 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

699 هـتاريخ النسخ

ابن الغالمإسم الناسخ

1 ـ 9 عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

عدد األسطرلغة المخطوط

المقاستاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتي مصدر المخطوط

 

المراجع
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3045 م.ك. مج2

فلسفة الموضوع3045 م.ك. مج2مخطوط رقم

رسالة في الرد على البيروني العنوان

ابن سينا ؛ ابوعبداهللا علي بن الحسين ـ 428 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

699 هـتاريخ النسخ

ابن الغالمإسم الناسخ

9 ـ 28عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

عدد األسطرلغة المخطوط

المقاستاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3045 م.ك. مج3

فلسفةالموضوع3045 م.ك. مج3مخطوط رقم

رسالة فلسفيةالعنوان

الخيام ؛ ابوالفتح عمر بن ابراهيم ـ 517 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

699 هـتاريخ النسخ

ابن الغالم إسم الناسخ

28 ـ 34عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

عدد األسطرلغة المخطوط

المقاستاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3045 م.ك. مج4

فلسفةالموضوع3045 م.ك. مج4مخطوط رقم

رسالة في الوجودالعنوان

الخيام ؛ عمر بن ابراهيم ـ 517 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

699 هـتاريخ النسخ

ابن الغالمإسم الناسخ

34 ـ 37عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

عدد األسطرلغة المخطوط

المقاستاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3045 م.ك. مج5

فلسفةالموضوع3045 م.ك. مج5مخطوط رقم

رسالة في ضرورات التضادالعنوان

الخيام ؛ ابوالفتح عمر بن ابراهيم ـ 517 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

699 هـتاريخ النسخ

ابن الغالمإسم الناسخ

37 ـ 42عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

عدد األسطرلغة المخطوط

المقاستاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3045 م.ك مج6

فلسفةالموضوع3045 م.ك مج6مخطوط رقم

رستالة في الصالة العنوان

ابن سينا ؛ ابوعبداهللا علي بن الحسين ـ 428 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

699 هـتاريخ النسخ

ابن الغالم إسم الناسخ

42 ـ 49عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

عدد األسطرلغة المخطوط

المقاستاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3045 م.ك. مج7

فلسفة الموضوع3045 م.ك. مج7مخطوط رقم

فوائد في العقل العنوان

ابوالفضل افضل الدين المراقي المؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

699 هـتاريخ النسخ

ابن الغالمإسم الناسخ

( 1 ) 50عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

عدد األسطرلغة المخطوط

المقاستاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3045 م.ك. مج8

فلسفةالموضوع3045 م.ك. مج8مخطوط رقم

رسالة في اثبات الصانعالعنوان

زين الدين صدقة بن علي المؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

699 هـتاريخ النسخ

ابن الغالمإسم الناسخ

50 ـ 52عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

عدد األسطرلغة المخطوط

المقاستاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3045 م.ك. مج9

فلسفةالموضوع3045 م.ك. مج9مخطوط رقم

رسالة في علم الباري العنوان

زين الدين صدقة بن عليالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

699 هـتاريخ النسخ

ابن الغالم إسم الناسخ

52 ـ 54عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

عدد األسطرلغة المخطوط

المقاستاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3045 م.ك. مج10

تفسير الموضوع3045 م.ك. مج10مخطوط رقم

تفسير سورة االخالصالعنوان

ابن سينا ؛ ابوعبداهللا علي بن الحسين 428 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

699 هـتاريخ النسخ

ابن الغالمإسم الناسخ

54 ـ 58عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

عدد األسطرلغة المخطوط

المقاستاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3045 م.ك. مج11

تفسيرالموضوع3045 م.ك. مج11مخطوط رقم

تفسير المعوذتين العنوان

ابن سينا ؛ ابوعبداهللا علي بن الحسين 428 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

699 هـتاريخ النسخ

ابن الغالم إسم الناسخ

58 ـ 62عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

عدد األسطرلغة المخطوط

المقاستاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3045 م.ك. مج12

ـالموضوع3045 م.ك. مج12مخطوط رقم

مقدمة لتبيين المصادرةالعنوان

حسام الدين علي بن فضل اهللا السالرـ 670 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

699 هـتاريخ النسخ

ابن الغالم إسم الناسخ

62 ـ 70عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

عدد األسطرلغة المخطوط

المقاستاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3045 م.ك. مج13

ـالموضوع3045 م.ك. مج13مخطوط رقم

اختصار المقالة األولى من كتاب اقليدسالعنوان

حسام الدين علي بن افضل السالر ـ 670 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

699 هـتاريخ النسخ

ابن الغالم إسم الناسخ

70 ـ 73عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

عدد األسطرلغة المخطوط

المقاستاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3045 م.ك. مج14

هندسة الموضوع3045 م.ك. مج14مخطوط رقم

تعليقات هندسية العنوان

ابوسعيد احمد بن محمد بن عبدالجليل السجزسي ـ 389 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

699 هـتاريخ النسخ

ابن الغالم إسم الناسخ

74 ـ 89 عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

عدد األسطرلغة المخطوط

المقاستاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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